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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara item discrimination dan 

item fit menggunakan model 2PL. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

simulasi dengan tiga kondisi mean pada item discrimination yang berbeda (.50, 1, 1.5). 

Jumlah subjek yang digunakan sebanyak 1000 orang dengan replikasi 1000 kali. 

Format tes yang disimulasikan adalah multiple-choice sebanyak 50 soal dengan respon 

benar-salah (dikotomus). Terdapat beberapa teknik analisis yang digunakan yakni 

Monte Carlo Simulation, Standardized Residuals (SRs), model dua parameter logistik 

(2PL), dan Pearson’s Product Moment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan korelasi 

yang lemah (-.14, -.10, dan -.06) pada setiap kondisi yang mengindikasikan tidak ada 

hubungan linear antara item discrimination dan item fit. 

 

Keywords:  simulasi, item discrimination, standardized residuals, item fit. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the correlation between item discrimination and item 

fit using 2PL model. The methods used in this research are simulated 3 different item 

discrimination conditions (μ = .50, μ = 1, μ = 1.5). Participants of this simulation study 

are 1000 participants under 1000 replications. Test format used in this research is 

simulated in 50 items of multiple-choice (dichotomous). There are several analyse 

techniques used such as Monte Carlo Simulation, Standardized Residuals (SRs), 2PL 

model, and Pearson’s Product Moment. The result of this study shows that correlation 

between item discrimination and item fit each condition relatively weak (-.14, -.10, and 

-.06). This result indicates that there is no relationship between item discrimination and 

item fit. 

 

Keywords:  simulation, item discrimination, standardized residuals, item 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Item Response Theory (IRT) telah banyak digunakan dalam berbagai 

penelitian salah satunya di bidang psikometrika. Sejak tahun 1970 mulai popular 

digunakan sehingga muncul penggunaan software yang mampu melakukan 

perhitungan IRT. IRT muncul untuk menutupi kekurangan Classical Test Theory 

(CTT). CTT sendiri memiliki asumsi teoritis yang lebih fleksibel sehingga mudah 

untuk diaplikasikan di berbagai alat tes dan lebih berfokus pada tingkat informasi 

tes serta item statistik (item difficulty dan item discrimination). Kekurangan lain 

dari CTT adalah skor yang diperoleh seseorang (observed score) bergantung pada 

sample item yang digunakan dan item statistiknya (item difficulty dan item 

discrimination) bergantung pada siapa yang diberikan tes tersebut (Awopeju & 

Afolabi, 2016; Güler, Uyanık, & Teker, 2014; BULUT, 2015). Sedangkan menurut 

Güler dkk (2014), IRT lebih berfokus pada tingkat informasi item dan menunjukkan 

probabilitas respon tertentu pada suatu item, singkatnya IRT menunjukkan 

bagaimana seseorang dengan tingkat kemampuan yang berbeda-berbeda dalam 

menjawab suatu item. Salah satu kelebihan IRT dibandingkan CTT adalah 

monotonic, sebagai contoh apabila kemampuan seseorang meningkat, maka 

probabilitas orang tersebut untuk menjawab suatu item akan ikut meningkat (Teker, 

Kelecioğlu, & Eroğlü, 2013).  
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Dalam IRT memiliki beberapa model yakni 3 model yakni 1PL, 2PL, dan 

3PL. Model 1PL merupakan model paling sederhana yang menggunakan parameter 

item difficulty saja. Model 2PL yang menggunakan parameter item discrimination 

dan item difficulty, sedangkan model 3PL memiliki parameter item discrimination, 

item difficulty, dan guessing parameter. Penggunaan tiga model tersebut akan 

menunjukkan hasil yang konsisten jika model yang digunakan fit dengan data dan 

parameter yang diukur (Dodeen, 2004). Jika model yang dipilih telah fit dengan 

data yang ada, maka pengujian item fit dapat dilakukan untuk melihat apakah 

terdapat item yang tidak fit dengan modelnya. 

Menurut Dodeen (2004) item yang tidak fit (misfit) dengan model IRT yang 

dipilih bukan berarti item tersebut memiliki kualitas yang rendah. Jika dilihat dari 

uji statistik, item yang tidak fit dengan modelnya terjadi jika terdapat perbedaan 

antara frekuensi harapan dan frekuensi observasi dari jawaban yang benar pada 

suatu item dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Sehingga item yang tidak fit 

dengan modelnya disebabkan berbagai hal. Sebagai contoh, suatu item dengan 

tingkat kesulitan yang mudah kemungkinan tidak fit dengan modelnya ketika 

peserta tes dengan kemampuan yang rendah tidak dapat menjawabnya. Contoh lain 

dari munculnya item yang tidak fit adalah perilaku menebak atau menduga jawaban 

terutama pada soal pilihan ganda sehingga peserta tes dengan kemampuan rendah 

akan mampu menjawab dengan benar melalui menebak jawaban soal tes.  

Analisis item fit menyediakan tidak lebih dari satu diagnostik indikator pada 

item sehingga item yang tidak fit seharusnya tidak langsung dihilangkan. Item yang 

tidak fit dengan modelnya belum tentu item tersebut merupakan item yang jelek, 
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namun item yang jelek sudah pasti akan tidak fit dengan model. Item fit juga dapat 

digunakan untuk mengukur dimensionalitas dari suatu tes yang berpengaruh pada 

validitas hasil tes tersebut. Kesalahan dalam kunci jawaban suatu tes juga dapat 

diidentifikasi menggunakan analisis item fit (Sinharay, Hill, & Haberman, 2014). 

Kohler dan Hartig (2017) menunjukkan bagaimana pengaruh item yang tidak fit 

ketika dimasukkan pada suatu alat tes menggunakan model 2PL dan hasilnya 

semakin banyak item yang tidak fit pada suatu tes maka akan melemahkan 

korelasinya antar latent variable. 

Farish (Dodeen, 2004) juga menemukan bahwa  dengan adanya peningkatan 

sample size maka nilai Rasch item fit juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan 

karena adanya peningkatan kemampuan statistik dari suatu tes yang berhubungan 

dengan sample size. Dengan meningkatnya kemampuan statistik, maka semakin 

sensitif terhadap item yang misfit. Oleh sebab itu, semakin besar sample size maka 

kemampuan statistiknya lebih mudah untuk menemukan item mistif yang 

mengakibatkan item misfit lebih banyak ditemukan. Hambleton dkk (Dodeen, 

2004) juga meneliti sensitivitas dari goodness of fit terhadap sample size dengan 

teknik 𝒬1 yang membuktikan bahwa bertambahnya sample size maka item yang 

tidak fit dengan modelnya juga ikut bertambah. 

Hasil studi Dodeen (2004) menunjukkan terdapat hubungan linear positif 

antara item parameter dengan item fit namun tidak signifikan. Penelitian tersebut 

menggunakan simulasi dengan 9 kondisi yang berbeda pada item parameternya. 

Item parameter yang digunakan berdasarkan model 3PL dimana terdapat item 

discrimination, item difficulty dan guessing parameter. Tiap parameternya 
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memiliki tiga kondisi mean yang berbeda sehingga dari keseluruhan studinya 

memiliki 9 kondisi.  Metode uji fit yang digunakan ada dua yakni 𝜒𝐵
2 dan SRs. Uji 

fit 𝜒𝐵
2 ini menghasilkan korelasi positif pada tiap parameternya. Terdapat 

peningkatan korelasi pada item discrimination dan guessing namun pada item 

difficulty tidak terjadi peningkatan korelasi. Begitu juga pada uji fit menggunakan 

SRs, terjadi peningkatan korelasi yang sama pada item discrimination dan guessing 

serta tidak terjadi peningkatan korelasi pada item difficulty.  

Sinharay dan Lu (2007) juga melakukan simulasi penelitian yang sama seperti 

yang dilakukan Dodeen (2004) dalam menguji korelasi item parameter dan item fit 

menggunakan 3 metode uji item fit yakni 𝜒𝐺
2,  𝑆 −  𝜒2, dan 𝜒2, namun menunjukkan 

hasil yang berbeda. Hasil yang diperoleh pada data simulasi dan data sesungguhnya 

menunjukkan ketidakkonsistenan korelasi antara item fit dengan item parameters. 

Uji korelasi pada data sesungguhnya menggunakan 𝜒𝐺
2 terdapat korelasi positif 

dengan item discrimination. Namun, terjadi korelasi negatif pada item difficulty dan 

guessing. Kemudian untuk  𝑆 −  𝜒2 dan 𝜒2 juga menunjukkan adanya korelasi 

negatif antara item fit dengan item parameter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

3 metode uji item fit dengan simulasi yang sama memiliki hasil yang berbeda dari 

penelitian Dodeen (2004). Adanya perbedaan hasil uji korelasi antara Dodeen 

(2004) dengan Sinharay dan Lu (2007) serta kurangnya pengetahuan tentang 

penyebab item tidak fit menyebabkan keraguan para praktisi IRT dalam membuat 

suatu alat ukur terutama pada tes high stakes.  

Menurut Stenlund dkk (2016), high stakes test adalah sebuah tes yang 

memiliki dampak yang besar bagi peserta tes tersebut. Tes high stakes sendiri 
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memiliki batas minimum sebagai acuan peserta tes tersebut lulus atau tidak, jika 

peserta tes tidak mencapai batas minimum maka akan dianggap tidak lulus. Johnson 

dkk (Polesel, Rice, & Dulfer, 2014) menjelaskan bahwa high stakes test memiliki 

konsekuensi bagi kesuksesan peserta tes, reputasi guru atau pun sekolah. Dengan 

kata lain, kegagalan peserta tes pada high stakes test akan berdampak bagi peserta 

tes, guru, mau pun pandangan masyarakat pada sekolah. Sedangkan low stakes test 

adalah sebuah tes dimana hasil tes tersebut tidak mempunyai dampak secara 

langsung bagi peserta tes. Oleh sebab itu, low stakes test sering kali membuat 

peserta tes tidak berusaha secara maksimal dan mengakibatkan tes tersebut 

memiliki bias (Attali, 2016). High stakes dan low stakes test sering digunakan 

dalam dunia pendidikan dalam mengukur kemampuan peserta didik. Sebagai 

contohnya adalah Ujian Nasional SMA untuk persyaratan kelulusan siswa agar 

dapat memasuki perguruan tinggi yang termasuk dalam high stakes test. Dalam 

Ujian Nasional sendiri terdapat beberapa mata pelajaran seperti matematika, bahasa 

Indonesia, dan lain-lain, dimana tes tersebut termasuk tes kognitif. 

Tes kognitif adalah sebuah tes yang mengukur performa kerja dari fungsi 

kognitif dimana fungsi kognitif terdiri dari kapasitas intelektual, atensi dan 

konsentrasi, kecepatan pemrosesan informasi, bahasa dan komunikasi, kemampuan 

visual-spasial, dan memori (Committee on Psychological Testing, 2015). Tes 

kognitif dalam bidang pendidikan sering kali menggunakan bentuk pilihan ganda 

atau multiple choice (Smith M. D., 2017; Nevin, Behan, Duffy, Farrell, & Harding, 

2015). Hughes (Sadeghi & Masoumi, 2017) menjelaskan alasan penggunaan 

multiple choice adalah format tes tersebut reliabel, objektif, tidak memiliki bias, 
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cepat, dan mudah dalam pengadministrasian dan skoring tes. Tes yang 

menggunakan pilihan ganda menghasilkan respon dikotomus yakni benar dan 

salah. Dikarenakan tes kognitif terutama high-stakes test sering kali digunakan 

dalam bidang pendidikan, maka dalam konstruksinya harus memadai dan item 

dalam tes tersebut juga layak digunakan sehingga perlunya analisis yang tepat. 

Menguji korelasi item fit dengan item parameter akan bermanfaat bagi para 

praktisi yang menggunakan model IRT terutama pada high stakes test. Maka dari 

itu, mengetahui hubungan dari item discrimination dengan item fit dapat digunakan 

untuk membantu dalam menganalisis performa dari tiap item terutama item yang 

misfit dengan modelnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara item discrimination dengan item fit dalam model 2PL 

menggunakan metode studi simulasi yang dilanjutkan dengan ilustrasi real data.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan antara item discrimination dengan item fit 

menggunakan model dua parameter logistik (2PL)? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian ini ditujukan untuk menguji 

korelasi antara item discrimination dengan item item fit menggunakan model dua 

parameter logistik (2PL). 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu 

psikologi terutama bidang psikometrika sehingga menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya serta membantu dalam konstruksi alat ukur. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam menguji item fit 

dan menganalisis jika terdapat item yang tidak fit pada suatu alat ukur. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan karakteristik dari suatu penggunaan 

item fit. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keraguan praktisi IRT dalam 

membuat alat ukur terutama pada high stakes test sehingga meminimalisir 

kesalahan dalam menginterpretasi item yang misfit. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Ada pun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni : 

1. Penelitian  yang dilakukan oleh Dodeen (2004) menguji korelasi item fit dan 

item parameter. Analisis item fit menggunakan dua cara yakni 𝜒𝐵
2 dan SRs 

sehingga hasil analisis item fit dapat dibandingkan. Metode penelitian ini 

menggunakan simulasi dalam model 3PL serta software yang digunakan 

adalah BILOG. Terdapat 9 kondisi tes dengan subjek sebesar 1000 orang dan 

50 item pilihan ganda. Tes disimulasikan agar memiliki tiga tingkat distribusi 

normal pada item discrimination (a), item difficulty (b), dan guessing (c). 

Penulis melakukan replikasi sebanyak 100 kali untuk meyakinkan kestabilan 

hasil yang diperolah  

Hasil penelitian ini menunjukkan 𝑋𝐵
2 dan SRs berkorelasi positif dan tiap 

item parameter dengan rentang korelasi sebesar 0.08 hingga 0.42. Dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tersebut ada korelasi linear positif  yang 

signifikan pada 2 item parameter. Akan tetapi, pada item difficulty tidak ada 

peningkatan korelasi 𝜒𝐵
2 dan SRs.  

2. Penelitian yang dilakukan Sinharay dan Lu (2007)  ini menguji ulang korelasi 

antara item parameter dan item fit seperti yang telah dilakukan oleh Dodeen 

(2004). Perbedaan dari penelitian Dodeen adalah item fit yang digunakan 

yakni 𝜒𝐺
2,  𝑆 −  𝜒2, dan 𝜒2. Penelitian ini melakukan simulasi lebih lanjut 

yakni melihat perbedaan tiap item fit dengan simulasi pada panjang tes (k = 

10, 30, 50), ukuran sample yang digunakan (N = 500, 1000, 2000), serta uji 

lanjutan menggunakan data sesungguhnya.  Metode yang digunakan adalah 
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simulasi dengan model 3PL. Software  yang digunakan adalah BILOG 3.11, 

seperti penelitian sebelumnya. Penulis menyimulasikan dan menganalisa 100 

data set dengan subjek sebanyak 1000 orang tiap data setnya serta 50 item 

pilihan ganda. Sama seperti penelitian Dodeen (2004), terdapat 9 kondisi 

dimana tes 1 – 3 memiliki perbedaan mean pada item discrimination, tes 4 – 

6 berbeda pada mean tiap item difficulty, dan 7 – 9 terdapat perbedaan pada 

mean masing-masing guessing. 

Hasil analisis simulasi  berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dodeen 

(2004). Item fit  𝑆 −  𝜒2 menunjukkan korelasi negatif pada kondisi tes 1 – 3, 

namun pada terdapat korelasi positif yang tidak signifikan pada kondisi 4 – 6 

serta 7 – 9. Pada 𝜒𝐺
2 menunjukkan korelasi positif pada kondisi tes 1 – 6, 

namun hanya kondisi tes 4 saja yang menunjukkan hasil signifikan. Kondisi 

7 – 9 menunjukkan korelasi negatif. Uji item fit menggunakan  𝜒2 

menunjukkan korelasi negatif pada kondisi 1 – 3 dan kondisi 7 – 9. Hanya 

kondisi 4 – 6 yang memberikan hasil korelasi positif. Dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten seperti 

penelitian Dodeen (2004) dimana ketika mean tiap parameter meningkat 

maka ada peningkatan korelasi item parameter dengan item fitnya. 

3. Penelitian yang dilakukan Köhler dan Hartig (2017)  ini bertujuan untuk 

melihat seberapa signifikan item yang tidak fit tetap dimasukkan dalam suatu 

pengukuran. Penulis melakukan simulasi dengan 4 data set dan subjek 1000 

orang tiap data setnya. Software yang digunakan adalah R Program serta 

korelasi yang digunakan adalah rmin(θ
T, Z) dan rmax(θ

T, Z). Dua data set yang 
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pertama disimulasikan dengan jumlah item per dimensinya Ix = 20 dan Im = 

4 yang menandakan sedikit item yang tidak fit yakni 4 item. Sedangkan dua 

data set terakhir disimulasikan dengan Ix = 20 dan Im = 20 pada jumlah item 

per dimensinya yang mengindikasin terdapat banyak item yang tidak fit yakni 

20 item. Selanjutnya data set 1 dan 3 disimulasikan tidak ada korelasi antara 

θF dan θM. Sebaliknya, data set 2 dan 4 juga diberikan simulasi berupa adanya 

korelasi (r(θF , θM) = 0.8).  

Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan tiap data set sehingga ada 

perubahan jika r(θT, Z) berkurang sedangkan korelasi θF dan θM meningkat. 

Akan tetapi, tidak terjadi hal yang sama pada kondisi yang memiliki item 

tidak fit yang banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

suatu korelasi dipengaruhi oleh seberapa banyak item yang tidak fit. 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Maydeu-Oliver dkk (2017) untuk melihat 

pengaruh jumlah respon jawaban pada suatu alat ukur terhadap goodness of 

fit (GoF). Penulis juga melakukan simulasi dengan data polytomus dimana 

menggabungkan 5 kategori respon jawaban (0 s/d 4)  menjadi 3 kategori (0 – 

1 = 0, 2 = 1, 3 – 4 = 2). Penulis menggunakan software Mplus dalam 

melakukan penelitian tersebut. Data yang digunakan adalah data 

sesungguhnya dari skala NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) dan Social 

Problem Solving Inventory-Revised (SPSI-R) dengan N = 794. Uji yang 

digunakan adalah RMSEA dan SRMR. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ada penurunan nilai RMSEA dan SRMR 

ketika jumlah kategori respon sedikit (K = 3) sehingga mengindikasikan 
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bahwa semakin sedikit kategori respon maka item pada suatu alat ukur akan 

semakin fit dengan modelnya. 

5. Pada tahun 2016, van Rijn dkk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

melakukan asesmen item fit dalam skala berukuran besar. Skala yang 

digunakan adalah National Assessment of Educational Progress (NAEP). 

Penulis melakukan penelitian simulasi dengan 4 data set yang diperolah dari 

hasil asesmen NAEP. Penelitian ini menggunakan software ETS mirt . 

Terdapat dua metode untuk menguji item fit yakni: (1) analisis item fit 

residuals dan (2) analisis generalized residual. Peneliti juga membandingkan 

antara 1PL, 2PL, C3PL, 3PL pada data NAEP. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara model yang digunakan. 

Adanya penyempurnaan fit ketika item discrimination digunakan. Hal ini 

dilihat dari perbedaan tiap modelnya namun model 1PL dan 2PL yang paling 

besar perbedaan fitnya. Analisis item fit residual dengan  analisis generalized 

residual juga menunjukkan hasil yang berbeda bahwa  analisis menggunakan 

item fit residual lebih cocok untuk mendeteksi differential item functioning  

(DIF) yang mengindikasikan memiliki kekuatan untuk menguji item fit. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Item Discrimination 

Item discrimination adalah parameter yang menunjukkan kekuatan suatu item 

yang dapat membedakan kemampuan peserta tes. Sebagai contoh, sebuah item yang 

memiliki item discrimination yang tinggi dapat membedakan antara peserta tes 

yang mampu menjawab item tersebut secara benar dengan peserta tes yang 

menjawab salah pada item tersebut. Rentang nilai parameter item discrimination 

biasanya berkisar 0 hingga 2, semakin tinggi nilainya maka diskriminasi item 

tersebut juga semakin besar (Demars, 2010). Item discrimination dapat dilihat 

menggunakan item response function (IRF), dimana semakin tinggi nilai item 

discrimation maka semakin curam bentuk IRFnya (Ames & Penfield, 2015).  

 

 

B. Item Fit 

Menurut Ames dan Penfield (2015), item fit adalah suatu metode yang 

didasarkan pada pengukuran seberapa dekat respon yang telah diperoleh pada suatu 

item tersebut sesuai atau fit dengan apa yang telah diprediksi. Mengevaluasi item
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fit pada IRT dapat menggunakan 2 metode yakni metode statistik dan metode 

grafik.  Metode statistik pada dasarnya mempunyai dua pendekatan yakni : chi-

square dan likelihood ratio. Dua pendekatan tersebut melibatkan konsep residuals. 

Menurut Dodeen (2004) perbedaan antara performa yang diharapkan dengan 

performa yang sebenarnya dari peserta tes pada tiap tingkat kemampuan disebut 

sebagai residuals. 

 

 

C. Karakteristik Psikometrik 

1. Dua Parameter Logistik (2PL) 

Menurut BULUT (2015), model 2PL menggunakan dua parameter yakni item 

discrimination (a) dan item difficulty (b). Dua parameter ini menunjukkan bahwa 

item discrimination akan bervariasi nilainya pada tiap item. Pada model 2PL, 

probabilitas respon menjawab benar dapat dilihat pada persamaan (1). 

𝑃𝑖(𝜃) =
𝑒𝐷𝑎𝑖(𝜃−𝑏𝑖)

1+𝑒𝐷𝑎𝑖(𝜃−𝑏𝑖) 
      (i = 1, 2, ..., n)         (1) 

Pada persamaan (1), 𝑎𝑖 adalah parameter item discrimination, 𝑏𝑖 adalah 

parameter item difficulty, D adalah scaling factor yang memiliki nilai 1.7, 

sedangkan θ melambangkan tingkat kemampuan seseorang.  Pada Gambar 1 

menunjukkan ICC dalam model 2PL.  
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Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa semakin tinggi parameter item 

discrimination maka semakin curam bentuk kurvanya, semakin tinggi item 

difficulty maka posisi kurva akan semakin bergeser ke kanan. 

a. Item Discrimination 

Menurut Demars (2010), item discrimination merupakan suatu parameter 

yang menunjukkan kemampuan item dalam membedakan antara ability rendah 

dengan ability tinggi. Pada IRT, item discrimination biasanya disebut sebagai slope 

karena item discrimination menunjukkan kecuraman probabilitas menjawab benar 

pada suatu item. Secara teori, item discrimination memiliki rentang nilai antara -∞ 

hingga +∞, namun dalam praktiknya, rentang nilai item discrimination berkisar 

antara 0 hingga 2. Jika item discrimination mendekati angka 2 maka item 

characteristic curve (ICC) dari item tersebut akan memiliki kurva yang sangat 

Gambar 1. Item Characteristic Curve (ICC) sederhana menggunakan model 2PL. 

Discrimination (a) 

Difficulty (b) 
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curam. Begitu juga sebaliknya, jika mendekati angka 0 maka kurvanya akan 

semakin datar.  

b. Item Difficulty 

Menurut Boopathiraj dan Chellamani (2013), item difficulty dapat 

didefinisikan sebagai proporsi dari peserta tes yang ditandai dengan menjawab item 

dengan benar. Menurut Demars (2010), item difficulty merupakan indeks presentase 

50% peserta tes dalam menjawab benar yang dilambangkan dengan b. Item 

difficulty ini terletak pada sumbu X dimana memiliki  rentang angka -∞ hingga +∞, 

namun biasanya antara -2 hingga 2. Jika suatu item memiliki item difficulty 

mendekati angka 2, maka item tersebut diindikasikan terlalu sulit. Sebaliknya, jika 

item difficulty mendekati -2 maka item tersebut terlalu mudah bagi peserta tes. Pada 

gambar 1, ditunjukkan pada item i memiliki nilai item difficulty yakni 0 yang dapat 

diinterpretasikan bahwa 50% orang dengan tingkat ability 0 akan menjawab benar 

pada item tersebut. 

2. Item Fit 

Menurut Dodeen (2004), salah satu uji item fit adalah Standardized Residuals 

(SRs). Kelebihan dari SRs adalah metode tersebut tidak sensitif terhadap perubahan 

sample size daripada chi-square. Untuk menghitung SRs dapat diperoleh dengan 

membagi residuals dengan standard error dari performa yang diharapkan, dapat 

dilihat dengan persamaan (2). 
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ɀ𝑖𝑗 =  
𝑃𝑖𝑗−𝐸(𝑃𝑖𝑗)

√𝐸(𝑃𝑖𝑗)[1−𝐸(𝑃𝑖𝑗)]/𝑁𝑗

                                 (2) 

Dimana 𝑃𝑖𝑗 adalah proporsi yang telah diobservasi dari respon jawaban benar 

pada item i dalam kategori j. 𝐸(𝑃𝑖𝑗) adalah proporsi yang diharapkan dari respon 

jawaban yang benar, sedangkan N adalah jumlah peserta tes dalam grup 

kemampuan j. Jika data yang diperoleh fit dengan model, maka distribusi dari 

standardized residuals ini akan berdekatan dengan standar distribusi normal. 

Menurut Smith (1988), rentang angka SRs ini berkisar antara -7 hingga +7, 

namun nilai yang besar atau terlalu rendah mengindikasikan respon yang tidak 

diharapkan pada item tersebut terlalu ekstrim. Normalnya, rentang angka yang 

digunakan adalah -2 hingga +2 (Seol, 1999).  

1. Maximum Likelihood 

BULUT dan SÜNBÜL (2017) menjelaskan bahwa dalam melakukan estimasi 

parameter dapat menggunakan Maximum Likelihood. Menurut Gilles dan Raîche 

(2012), dalam menghitung Maximum Likelihood dapat menggunakan persamaan 

(3).  

 log 𝐿(𝜃) =  ∑ {𝑋𝑖 log𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖(𝜃) + (1 − 𝑋𝑖) log 𝒬𝑖(𝜃)}                (3) 

Dimana 𝒬𝑖(𝜃) = 1 - 𝑃𝑖(𝜃), dan 𝑃𝑖(𝜃) adalah probabilitas dari respon 

menjawab salah.  

2. Parameter Recovery 

Dalam melakukan studi simulasi, biasanya dilakukan parameter recovery 

dimana true parameters dan estimated parameters akan dibandingkan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat seberapa besar perbedaannya. Menurut BULUT dan 
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SÜNBÜL (2017), dalam melakukan parameter recovery dapat menggunakan Bias 

dan RMSE yang ditunjukkan pada persamaan (4) dan (5). 

𝐵𝑖𝑎𝑠 =  
∑ (�̂�𝑖− 𝑋𝑖)𝐾

𝑖=1

𝐾
, dan                   (4) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑ (�̂�𝑖− 𝑋𝑖)2𝐾
𝑖=1

𝐾
           (5)  

Dimana K adalah total panjangnya suatu tes, �̂�𝑖 adalah estimated item 

parameter pada item i ( i = 1, 2, 3, ..., K), dan 𝑋𝑖 adalah true item parameter dari 

item i. 

3. Pearson’s Product Moment 

Menurut Harring dan Wasko (2011), Pearson’s Product Moment adalah 

sebuah korelasi yang mengukur hubungan linear antar variabel. Metode untuk 

menghitung hubungan linear dalam Person’s Product Moment dapat menggunakan 

persamaan (6). 

𝜌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
             (6) 

Dimana 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) adalah covarian antara x dan y, 𝜎𝑥 adalah standar deviasi 

dari x, dan 𝜎𝑦 merupakan standard deviasi dari y.  

 

 

D. Variabel Penelitian  

Penelitian ini merupakan bivariate correlation yang melihat hubungan antar 

variabel dimana terdapat dua variabel yaitu item discrimination dan Standardizerd 

Residuals (SRs). 
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E. Kerangka Pemikiran 

Item Discrimination adalah suatu parameter dalam IRT yang mengukur 

kemampuan suatu item dalam membedakan tingkat latent trait dari peserta tes. 

Sedangkan Standardized Residuals (SRs) adalah metode untuk menguji sebera fit 

suatu item dengan modelnya. Dengan melihat korelasi antara item discrimination 

dengan Standardized Residuals (SRs), maka kita dapat mengetahui jika suatu nilai 

dari item parameter meningkat apakah nilai SRs ikut meningkat sehingga akan 

mengindikasikan item tersebut misfit dengan modelnya. Melakukan studi simulasi 

dapat menguji hubungan perbedaan kondisi item discrimination terhadap item fit. 

Untuk lebih jelasnya, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang 

diilustrasikan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian dengan Korelasi Item Discrimination 

dan Standardized Residuals. 

Item Discrimination 
Standardized 

Residuals (SRs) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi simulasi data 

menggunakan pendekatan IRT yang akan dilanjutkan dengan ilustrasi lanjutan 

menggunakan real data. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah Pearson’s 

Product Moment untuk menguji korelasi antara item discrimination dengan item fit. 

Desain penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

 Simulation          Real Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahap studi simulasi yang dilanjutkan dengan ilustrasi real data. 

Generating Data Estimating 
Parameters 

Estimating 

Parameters 

Item Fit Statistics 
using SRs 

Parameter 
Recovery 

Pearson’s Product 
Moment 

Item Fit Statistics 
using SRs 

Pearson’s Product 
Moment 

 Replicating 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara item discrimination 

dan item fit dengan melakukan simulasi dan ilustrasi lanjutan menggunakan data 

sesungguhnya. Dalam penelitian ini, studi simulasi dilakukan dengan 

mengkondisikan item discrimination yang berbeda dan dilanjutkan dengan ilustrasi 

menggunakan data sesungguhnya (real data). Pearson’s product moment 

digunakan untuk menguji korelasi antara item discrimination dengan item fit. 

 

 

C. Definisi Operasional 

1. Item Discrimination  

Item discrimination adalah parameter yang digunakan pada IRT dengan 

model 2PL dan 3PL dimana parameter tersebut menjelaskan kemampuan suatu item 

untuk membedakan ability tiap peserta tes. Singkatnya, item discrimination dapat 

membedakan antara peserta tes yang dapat menjawab item secara benar dengan 

peserta yang tidak dapat menjawab item tersebut. Dalam pengukurannya dapat 

mengunakan persamaan (1). Jika item discrimination mendekati nilai 0, maka item 

tersebut memiliki kemampuan yang rendah untuk membedakan antara peserta tes 

dengan tingkat ability yang berbeda-beda. Sebaliknya, jika memiliki nilai 

mendekati 2, maka item tersebut mampu membedakan peserta yang memiliki 

ability tinggi dengan peserta ability rendah. 
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2. Standardized Residuals (SRs) 

Standardized Residuals (SRs) adalah suatu metode yang mengukur item fit 

dimana perhitungannya didasarkan oleh residuals. Untuk menghitung SRs dapat 

menggunakan persamaan (2). Rentang angka pada SRs berkisar -2 hingga +2 

dimana jika item tergolong fit dengan modelnya maka distribusinya akan mendekati 

standardized normal distribution. Nilai |2| digunakan sebagai critical value pada 

penelitian ini. Jika suatu item melebihi critical value, maka diindikasikan bahwa 

item tersebut misfit dengan modelnya. 

 

 

D. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan subjek sebanyak 1000 orang, hal ini 

didasarkan bahwa penggunaan model IRT membutuhkan jumlah subjek yang cukup 

besar, semakin banyak paratemer yang digunakan maka semakin banyak subjek 

yang diperlukan (Custer, 2015). 

 

 

E. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Terdapat beberapa tahap pada pelaksanaan penelitian ini, yakni tahap 

simulasi data dan tahap ilustrasi real data yang telah diilustrasikan  pada gambar 3. 
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1. Tahap Simulasi Data 

Pada tahap simulasi ini menggunakan software R versi 3.5.0 dan terdiri dari 

beberapa tahapan dasar (Feinberg & Rubright, 2016; BULUT & SÜNBÜL, 2017), 

yakni : 

a. Peneliti menentukan tujuan penelitian simulasi, dalam penelitian ini ditujukan 

untuk melihat hubungan item discrimination dan item fit jika terdapat 

beberapa kondisi pada parameter diskriminasi.  

b. Menetapkan kondisi simulasi, peneliti menentukan kondisi simulasi dengan 

menggunakan subjek sebanyak 1000 orang, item sebanyak 50 model pilihan 

ganda dengan respon dikotomus (0 – 1), dan tiga kondisi item discrimination 

yang berbeda.  

c. Memilih desain eksperimen, pada penelitian ini menggunakan 3PL yang 

ditunjukkan dengan persamaan (1). 

d. Generating data, tahapan ini packages mirt digunakan untuk menghasilkan 

item discrimination dengan log-normal distribution, a~lnN(0.5, 1.5); item 

difficulty dengan normal distribution, b~N(0, 1); Tingkat kemampuan peserta 

tes dengan standard normal distribution, θ~N(0, 1).  

e. Mengestimasi parameter, tahap ini diperlukan package mirt untuk melakukan 

estimasi parameter. Selanjutnya, kemampuan peserta tes akan diestimasi 

melalui Maximum Likelihood. Tiga kondisi mean item discrimination 

ditetapkan (.50, 1, dan 1.5); mean pada item difficulty menjadi 0. Standar 

deviasi masing-masing parameter juga ditetapkan (.10 dan 1).  
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f. Melakukan parameter recovery, pada tahap ini true parameter dengan 

estimated parameter dibandingkan dengan menggunakan persamaan (4) dan 

(5).  

g. Mengukur Standardized Residuals (SRs) pada tiap parameter dan kondisi 

simulasi yang akan dihitung oleh software R versi 3.5.0 menggunakan 

persamaan (2). 

h. Melakukan uji korelasi menggunakan Pearson’s Product Moment 

berdasarkan persamaan (6). Penelitian ini tidak hanya mengkorelasikan 

antara item discrimination dengan Standardized Residuals (SRs), namun 

mengkorelasikan tiap-tiap parameter dengan Standardized Residuals (SRs). 

i. Melakukan replikasi beberapa kali, penelitian ini melakukan replikasi 

sebanyak sebanyak 1000 kali untuk menjamin keakuratan hasil simulasi.  

Berikut adalah detail dari kondisi simulasi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  

Kondisi simulasi pada item discrimination dan item difficulty parameters. 

Kon-

disi Item N 

Discrimination (α)  Difficulty (β) 

Meanlog SDlog  Mean SD 

1 50 1000 .50 .10  0.0 1.0 

2 50 1000 1.00 .10  0.0 1.0 

3 50 1000 1.50 .10  0.0 1.0 

 

2. Tahap Real Data 

Pada tahap ini akan diilustrasikan menggunakan real data. Software R versi 

3.5.0 juga digunakan tahap kedua yang terdiri dari beberapa hal yakni : 

a. Menggunakan real data yang merupakan data dari skala tes kognitif dengan 

format pilihan ganda yang memiliki respon dikotomus yakni benar dan salah. 
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b. Menggunakan jumlah subjek yang sama yakni sebesar 1000 orang seperti saat 

pelaksanaan tahap simulasi.  

c. Melakukan estimasi parameter. Pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan 

tahap keempat dalam simulasi. Packages mirt juga digunakan untuk 

melakukan estimasi tiap parameternya. 

d. Menguji item fit pada tiap parameter menggunakan Standardized Residuals 

(SRs). 

e. Mengkorelasikan tiap parameter dengan Standardized Residuals (SRs) 

menggunakan metode Pearson’s Product Moment dengan persamaan (6). 

 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Untuk 

aplikasi atau software yang digunakan adalah R versi 3.5.0. 

1. Monte Carlo Simulation 

Teknik Monte Carlo Simulation digunakan untuk menghasilkan angka secara 

random dengan menggunakan software R versi 3.5.0. Teknik ini dilakukan untuk 

menghasilkan respon pada suatu item secara random berdasarkan model yang telah 

ditentukan. Dalam simulasi ini digunakan log-normal distribution untuk item 

discrimination; normal distribution untuk item difficulty; beta distribution untuk 

guessing; dan standard-normal distribution untuk tingkat ability (θ) (Harwell,, 

Stone, Hsu, & Kirisci, 1996; BULUT & SÜNBÜL, 2017). 
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2. Estimating Parameter 

Penggunaan metode Maximum Likelihood dilakukan untuk melakukan 

estimasi pada tiap parameter. Dalam mengestimasi parameter ini dilakukan 

berdasarkan model 3PL dengan menggunakan persamaan (3). Packages yang 

digunakan adalah mirt. 

3. Parameter Recovery 

Dalam melakukan parameter recovery, peneliti dapat menggunakan 

persamaan (4) dan (5). True paramaters dan estimated parameters akan 

dibandingkan dan apabila perbedaannya ≥ 0.5, maka perbedaan tersebut tergolong 

besar. Critical value untuk parameter recovery adalah ≤ 0.5 (Veerasamy, et al., 

2011; Feinberg & Rubright, 2016) 

4. Item Fit 

Metode Standardized Residuals (SRs) ini digunakan untuk menguji item fit 

dengan menggunakan residuals pada item. Semakin besar nilai fit (SRs > 0) maka 

mengindikasikan item tersebut semakin tidak fit. Cara perhitungannya dapat 

melihat persamaan (2). 

5. 2PL Model 

Penelitian ini melakukan simulasi dengan menggunakan model 2PL dimana 

persamaan (1) merupakan cara perhitungan dalam 2PL. Penggunaan model 2PL ini 

dimaksudkan untuk memunculkan respon tertentu pada suatu item secara random 

dan item yang tidak fit. 
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6. Pearson’s Product Moment 

Dalam menguji hubungan linear antara variabel pada penilitian menggunakan 

metode Pearson’s Product Moment dimana dapat menggunakan persamaan (6). 

Dalam koefisien korelasi, nilai korelasi terbentang antara -1 hingga 1, dimana r > 0 

menunjukkan korelasi positif, sebaliknya jika r < 0 atau mendekati -1 maka ada 

korelasi negatif antara variabel (Rebekić, Lončarić, Petrović, & Marić, 2015) 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Simulasi 

Pada tahap generating data, item discrimination digenerasi dengan log-

normal distribution, sedangkan item difficulty menggunakan standard normal 

distribution. Pada Tabel 2 menyajikan tue dan estimated value pada item 

discrimination dan item difficulty. 

Tabel 1.  

True dan estimated value menggunakan package mirt.. 

Note. α = item discrimination, β = item difficulty, SD = standard deviation. 

Berdasarkan pada Tabel 2, perbedaan antara estimated parameter dan true 

parameter dengan 1000 replikasi memiliki nilai yang tidak jauh berbeda pada 

kondisi item discrimination yang berbeda-beda. Dalam tahap simulasi terdapat 

parameter recovery dimana true parameter dan estimated parameter akan 

dibandingkan dengan persamaan (4) dan (5) guna melihat perbedaanya. Jika 

perbedaan antara estimated parameter dan true parameter terlalu besar maka hasil 

simulasi tidak akurat. Hasil parameter recovery dapat dilihat pada Tabel 3. 

  True Parameter  Estimated Parameter 

  α β  α β 

Kondisi  Mean SD Mean SD  Mean SD Mean SD 

1  1.66 .02 -.01 .86  1.67 .19 .02 .88 

2  2.76 .04 -.01 .91  2.76 .32 .04 .92 

3  4.61 .07 -.01 .93  4.59 .58 .06 .95 
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Tabel 2.  

Hasil parameter recovery tiap kondisi simulasi berdasarkan koefisien Bias dan 

RMSE. 

Kondisi Mean α Bias a Bias b RMSE a RMSE b 

1 1.67 .01 .16 .19 .86 

2 2.76 .02 .22 .33 .91 

3 4.59 .10 .24 .59 .94 

Note. Mean α = mean estimated item discrimination. 

Dari hasil tersebut, terlihat pada Bias dan RMSE terdapat peningkatan nilai 

dengan meningkatnya item discrimination. Menurut Feinberg dan Rubright (2016), 

Bias harus mendekati 0 dan RMSE tidak jauh berbeda dengan standar deviasi dari 

estimated paramater. Secara keseluruhan, data yang disimulasikan dengan model 

2PL baik untuk digunakan. 

Selanjutnya, analisis item fit menggunakanan Standardized Residuals 

dikorelasikan item discrimination dengan metode Pearson’s Product Moment. Pada 

tahap ini, item fit dihitung tiap-tiap item dan dibedakan apabila nilai SRs 

menggunakan absolut value. Kemudian, SRs tiap item dari tiap replikasi 

dikorelasikan dengan estimated parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran A, Lampiran B, dan Lampiran C. 

Berdasarkan Lampiran A, Lampiran B, dan Lampiran C, rata-rata nilai 

Standardized Residuals (SRs) terjadi peningkatan walaupun tidak terlalu besar 

perbedaanya di tiap kondisi. Kemudian, dalam mengkorelasikan item parameter, 

SRs tiap item diabsolutkan nilainya kemudian dikorelasikan estimated parameter. 

Karena standardized residuals memiliki karakteristik yang mirip dengan korelasi 

dimana semakin kecil nilainya maka akan mendekati 0. Pada Tabel 7 ini akan 

disajikan hasil korelasi dari setiap kondisi simulasi. 
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Tabel 3.  

Hasil korelasi item discrimination dengan SRs tiap kondisi. 

Kondisi Korelasi 

1 -.14 

2 -.10 

3 -.06 

 

Dari Tabel 4, terlihat adanya penurunan korelasi ketika item discrimination  

pada setiap kondisi. Akan tetapi, antara kondisi 1 hingga kondisi 3 tidak terlalu 

besar perbedaan korelasinya. Secara keseluruhan korelasinya terlalu lemah dan 

tidak signifikan sehingga tidak dapat dikatakan berhubungan secara linear antara 

item discrimination dengan SRs. Untuk lebih mudahnya, pada Gambar 4 akan 

ditunjukkan secara keseluruhan estimated item discrimination dan SRs tiap-tiap 

kondisi simulasi.
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Figur 1. Korelasi item discrimination dengan SRs kondisi 1. 

Figur 3. Korelasi item discrimination dengan SRs kondisi 2. 

Figur 2. Korelasi item discrimination dengan SRs kondisi 2. 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Hasil korelasi item discrimination dengan standardized residuals tiap 

kondisi. 



31 

 

 
 

Dari Gambar 4, dapat dilihat bahwa setiap kondisi tidak terdapat perubahan 

yang signfikan meningkatnya item discrimination. Hal ini menunjukkan 

korelasinya terlalu lemah dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa item 

discrimination dapat dikatakan tidak berhubungan linear standardized residuals 

(SRs) pada tiap kondisi.. 

2. Ilustrasi Real Data 

Dalam tahap ilustrasi real data digunakan 1000 subjek dan 50 soal dari tes 

kognitif. Pada tahap ini akan dilakukan estimasi parameter menggunakan package 

mirt, kemudian analisis item fit dengan standardized residuals, dan pearson’s 

product moment. Analisis tersebut menggunakan persamaan (1), (2), dan (6). Pada 

Tabel 5 akan menyajikan estimated parameter serta SRs menggunakan persamaan 

(1) dan (2). 

Tabel 4.  

Estimated parameters tiap item pada real data menggunakan package mirt. 

Item α β SRs 

1 .28 1.21 1.05 

2 .55 1.43 1.63 

3 .13 1.63 2.14 

4 .48 .67 .21 

5 .46 .33 .54 

6 .23 -1.09 3.10 

7 .27 -.02 1.06 

8 .77 .31 .62 

9 .45 -.88 2.64 

10 .22 -1.29 3.67 

11 .58 -.17 1.35 

12 .23 -.49 1.82 

13 .58 1.24 1.16 

14 1.03 3.71 14.53 

15 .49 .32 .55 

16 .73 3.18 10.34 

17 .51 2.02 3.53 

18 .79 1.03 .76 

(Lanjut) 
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Tabel 4.  

Estimated parameters tiap item pada real data menggunakan package mirt 

(Lanjutan). 

Item α β SRs 

19 .55 .98 .60 

20 .53 .21 .72 

21 .30 .57 .18 

22 .36 -.23 1.40 

23 .50 1.43 1.61 

24 .54 -.13 1.27 

25 .79 3.43 12.55 

26 .73 2.52 5.78 

27 .41 1.63 2.17 

28 .94 2.40 5.06 

29 .90 1.53 1.97 

30 .93 1.20 1.14 

31 .33 .80 .25 

32 .33 -.64 2.11 

33 1.87 3.72 12.14 

34 .95 .92 .57 

35 .99 1.11 .96 

36 .59 .13 .86 

37 .54 .02 1.04 

38 .35 -.63 2.1 

39 1.16 2.98 8.07 

40 .50 .28 .61 

41 .83 1.60 2.15 

42 1.34 2.52 5.53 

43 .81 1.00 .69 

44 .27 1.25 1.15 

45 .76 .17 1.31 

46 .82 1.81 2.78 

47 1.51 2.33 4.74 

48 1.28 1.66 2.45 

49 1.42 3.19 9.11 

50 .87 .48 .45 

Note. α = item discrimination, β = item difficulty, SRs = standardized residuals 

Dari Tabel 5, pada item 14, 16, 25, 33, 39 dan 49 memiliki nilai SRs yang 

terlalu ekstrim. Hal ini mengindikasikan bahwa pada item-item tersebut kurang fit 

digunakan dalam model 2PL. Demars (2010) menjelaskan, jika item discrimination 

mendekati 0 maka kemampuan item-itemnya untuk membedakan peserta tes 
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tersebut terbilang rendah. Pada Tabel 6 akan disajikan hasil keseluruhan estimasi 

parameter dan item fit pada real data. 

Tabel 5.  

Hasil estimasi keseluruhan real data. 

   α  β  

N Item  Mean SD  Mean SD SRs 

1000 50  .68 .37  1.07 1.26 2.89 

Note. α = estimated item discrimination, β =  estimated item difficulty, SRs = mean 

standardized residuals. 

 Standardized Residuals (SRs) yang digunakan ini secara keseluruhan item 

memiliki nilai 2.89, dimana nilai ini menunjukkan bahwa item-item tergolong fit 

pada model tersebut. Dodeen (2004) menjelaskan bahwa SRs yang baik digunakan 

ketikai nilainya mendekati 0. Kemudian, untuk item difficulty menunjukkan 1.07. 

Item difficulty pada tes tersebut tergolong sedang dan mendekati sulit. Demars 

(2010) menjelaskan bahwa secara praktiknya, item difficutly ini rentang angkanya 

-2 hingga 2, dan apabila nilainya mendekati 2 maka akan item-itemnya akan 

semakin sulit untuk dikerjakan peserta tes tersebut. 

 Selanjutnya, hasil SRs tiap item akan dikorelasikan dengan parameter item 

discrimination dan item difficulty di item tersebut. Seperti pada tahap simulasi, 

untuk SRs akan diubah menjadi absolut value dan item-item yang memiliki nilai 

SRs yang terlalu ekstrim dieliminasi yang kemudian dikorelasikan dengan 

estimated parameter. Pada Tabel 7 akan ditunjukkan hasil korelasi tiap 

parameternya.  
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Tabel 6.  
Korelasi item parameter dengan SRs pada real data. 

 Korelasi 

Item 

Discrimination 
.34* 

Item Difficulty .40** 

Note. *p value < 0.05, **p value < 0.01. 

Dari hasil Tabel 10, jauh berbeda dengan hasil tahap simulasi dimana item 

discrimination berkorelasi negatif. Hal ini dapat. Pada Gambar 5 akan ditunjukkan 

perbedaan item discrimination dan item difficulty dari real data. 

 

Gambar 2. Perbedaan item fit pada item discrimination dan item difficulty. 

 

 Pada Gambar 5, item-item yang memiliki nilai standardized residuals 

terlalu ekstrim menjadi out of layer dan dieliminasi saat dikorelasikan dengan item 

parameternya. Seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut, bahwa semakin 

tinggi item discrimination maka standardized residuals ada peningkatan nilai. SRs 

terlihat perbedaannya item discrimination dan item difficulty, dimana pada item 
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difficulty tidak terlalu banyak perubahannya di rentang nilai -1 hingga +1. Hal ini 

menunjukkan, perubahan SRs terjadi jika itemnya terlalu sulit atau nilainya 

melebihi 1 sehingga item tersebut tidak fit dalam suatu model. Kemudian pada item 

discrimination tidak terlalu banyak perbedaan dari rentang angka 0 hingga 1. Akan 

tetapi, ketika nilai item discrimination melebihi 1 terjadi perubahan SRs yang 

terbilang signifikan. Dari sini dapat dijelaskan bahwa jika suatu item terlalu 

diskriminatif, maka item tersebut akan mudah terindikasi tidak fit dengan 

modelnya.  

  

 

B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara item discrimination 

dengan standardized residuals (SRs). Metode simulasi digunakan pada penelitian 

ini yang kemudian dilanjutkan dengan ilustrasi real data. Simulasi dilakukan 

dengan tiga kondisi item discrimation yang berbeda. Seperti Sinharay dan Lu 

(2007), untuk mengkondisikan item discrimination digunakan log-normal 

distribution. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan studi simulasi IRT juga 

menggunakan log-normal distribution untuk mengkondisikan item discrimination. 

Log-normal distribution hanya menghasilkan positive value dan item 

discrimination dalam praktiknya rentang angkanya 0 hingga 2 saja, namun menurut 

Probst (2003), item discrimination juga bisa berkisar antara 0 hingga 3. Seperti pada 

Tabel 2 bahwa pada kondisi 3 memiliki nilai item discrimination yang cukup tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pada kondisi 3 memiliki item-item yang sangat 

diskriminatif. 
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Kemudian, dalam studi simulasi ini dilakukan 1000 replikasi pada tiap 

kondisinya. Seperti yang dijelaskan Feinberg dan Rubright (2016), semakin banyak 

replikasi dalam simulasi akan semakin bagus. Hal ini dapat membuat hasil simulasi 

semakin akurat dan reliabel. Oleh karena itu, semakin banyak replikasi akan 

berdampak pada perubahan angka yang lebih stabil. 

Dalam analisis item fit, dimana menguji item-item pada suatu model telah fit 

dengan model tersebut, dapat menggunakan standardized residuals (SRs). Seperti 

yang dijelaskan oleh Dodeen (2004), bahwa apabila model yang dipilih telah fit 

dengan data, maka Standardized Residuals (SRs) akan mendekati atau setara 

dengan standard normal distribution. Dengan kata lain, SRs yang baik digunakan 

ketika nilainya mendekati 0. Pada Lampiran A, Lampiran B, dan Lampiran C dapat 

dilihat bahwa dengan meningkatnya nilai pada suatu parameter maka item fit juga 

akan ikut meningkat nilainya tetapi tidak banyak perubahannya.  

Selanjutnya, hasil korelasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa korelasi item 

discrimination dengan SRs terlalu lemah dan tidak signifikan. Sehingga, tidak dapat 

dikatakan bahwa item discrimination berhubungan dengan item fit. Namun, hasil 

korelasi dalam penelitian ini sejalan dengan Dodeen (2004) dimana ditemukan 

korelasi yang lemah antara item discrimination dengan item fit. Hasil korelasi pada 

penelitian Dodeen (2004) menunjukkan korelasi item parameter dengan 

Standardized Residuals (SRs) menunjukkan rentang antara .008 hingga .13 pada 

tiap-tiap kondisi simulasi. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Dodeen (2004) 

adalah item discrimination yang digenerasi dengan normal distribution, standar 

deviasi yang ditetapkan, model IRT dan replikasi tetapi menunjukkan hasil yang 
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sejalan dimana korelasi item parameter dengan item fit terlalu lemah untuk 

dikatakan berhubungan secara linear. 

Berbeda dengan Sinharay dan Lu (2007) yang menggunakan chi-square 

(𝑆 −  𝜒2,  𝜒2, dan 𝜒𝐺
2) untuk analisis item fitnya. Hasil simulasi Sinharay dan Lu 

(2007) menunjukkan korelasi item discrimination dengan item fit memiliki rentang 

antara -.011 hingga -.17 untuk  𝜒2, .15 hingga .32 untuk 𝜒𝐺
2, dan -.32 hingga -.40 

untuk 𝑆 −  𝜒2. Tetapi hanya pada kondisi 2 saja yang korelasinya signifikan ketika 

item discrimination dikondisikan (μ = 1, σ = .50) dan menggunakan 𝑆 −  𝜒2. Pada 

penelitian ini juga terdapat tiga kondisi item discrimination yang berbeda. Namun 

perbedaannya adalah pada bagian generating data, model IRT, serta jumlah 

replikasi dimana pada penelitian ini menggunakan log-normal distribution untuk 

item discrimination, model 2PL, dan replikasi sebanyak 1000 kali. 

Pada ilustrasi real data, terlihat memiliki hasil yang berbeda dengan tahap 

simulasi. Korelasi pada ilustrasi real data menunjukkan korelasi positif yang 

signifikan. Seharusnya hasil pada ilustrasi real data tidak jauh berbeda dengan hasil 

simulasi. Seperti yang dijelaskan BULUT & SÜNBÜL (2017), bahwa salah satu 

prinsip dari simulasi adalah hasil simulasi dapat menggambarkan keadaan 

sesungguhnya. Namun, sering kali real data tidak sesuai dengan data yang 

digenerasi pada studi simulasi. Hal ini dikarenakan, real data memiliki true 

parameters yang tidak diketahui sedangkan data simulasi digenerasi secara ideal 

oleh peneliti. Secara statistik, real data memiliki tingkat error yang lebih tinggi 

dari pada simulated data. Dengan kata lain, real data merupakan data yang lebih 

“kotor”, sedangkan data pada simulasi lebih “bersih” (Hallgren, 2013).  
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Hallgren (2013) juga menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui 

true population parameters. Sebagai contoh, pada penelitian terdahulu telah 

membuktikan secara empiris mengenai estimated parameters dari suatu data namun 

tetap saja nilai pasti true population parameters masih tidak diketahui yang 

disebabkan sampling error. Oleh sebab itu, sering kali simulasi itu tidak sesuai 

dengan keadaan di lapangan. 

Dari hasil tahap simulasi dan ilustrasi real data dapat dijelaskan bahwa item-

item yang terlalu diskriminatif akan meningkatkan nilai SRs namun tidak 

signifikan. Namun, korelasi SRs  dengan parameter item discrimination dan item 

difficulty pada tahap simulasi ini terlalu lemah serta tidak signifikan. Akan tetapi, 

pada real data menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Hal ini dapat 

disebabkan tingkat kesulitan tiap item dan latent trait subjek berbeda-berbeda. 

Sehingga, dari hasil korelasi pada ilustrasi real data dapat menyebabkan keraguan. 

Hal ini akan berdampak pada penggunaan item-item yang memiliki item 

discrimination dan item difficulty terutama high-stakes test yang sering digunakan 

dalam tes kognitif. Namun, item fit hanyalah suatu indikator untuk melihat seberapa 

fit suatu item dengan modelnya akan tetapi tidak menentukan performa item 

tersebut. Berbeda ketika item tersebut tidak fit dengan model, belum tentu item 

tersebut jelek. Akan tetapi, jika item tersebut jelek, sudah pasti item tersebut akan 

tidak fit dengan modelnya. 

Item discrimination sendiri juga hanya sebuah indikator untuk melihat 

seberapa diskriminatif item tersebut membedakan latent trait peserta tes yang 

berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Probst (2003), bahwa dalam praktiknya 
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item discrimination yang digunakan hanya dari rentang 0 hingga 3. Pada kondisi 3 

tahap simulasi, dengan item discrimination sebesar 4.59 tetap tidak berkorelasi 

dengan SRs. 

Dari hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa sebetulnya item 

discrimination dengan item fit tidak berhubungan secara linear. Tetapi ilustrasi real 

data yang menunjukkan hubungan linear positif yang signifikan antara item 

parameter dengan item fit. Hal ini dapat disebabkan adanya sampling error 

sehingga ilustrasi real data berbeda dengan hasil simulasi. Oleh karena itu, dari 

penelitian ini menjawab keraguan para praktisi IRT yang menggunakan item-item 

terlalu diskriminatif terutama pada high-stakes test.  

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Standardized Residuals merupakan item fit yang memiliki rentang angka -∞ 

hingga +∞. Hal ini menjadikan kelebihan dan kekurangan dari SRs. Oleh karena 

itu, ketika SRs memiliki nilai negatif atau pun positif maka performa seseorang 

mengerjakan item tersebut akan terlihat. Akan tetapi, karena karakteristik SRs mirip 

karakteristik korelasi dimana mendekati 0 akan semakin bagus sehingga perlu 

diabsolutkan nilai item fitnya. Selain itu, package mirt tidak menyediakan 

standardized residuals (SRs) untuk analisis item fit sehingga analisis SRs dilakukan 

secara manual.
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Pada studi simulasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

item discrimination dengan item fit menggunakan model 2PL. Dari hasil penelitian 

ini diperoleh beberapa kesimpulan bahwa secara teoritis, dengan meningkatnya 

item discrimination maka nilai SRs tidak akan meningkat. Dari hasil korelasi item 

discrimination dan SRs pada tahap simulasi menunjukkan lemahnya korelasi pada 

setiap kondisi sehingga terbukti tidak adanya hubungan secara linear. Akan tetapi 

pada real data menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan SRs. 

 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya terutama studi 

simulasi IRT, yakni : 

1. Ada baiknya, studi simulasi selanjutnya  membandingkan perbedaan jumlah 

replikasi yang mampu menunjukkan keakuratan hasil simulasi dari replikasi 

yang digunakan sehingga jumlah replikasi sesuai kebutuhan penelitian dan 

menjadi lebih efektif. 

2. Peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan model 3PL, hal ini akan 

menjadikan tantangan bagi peneliti dikarenakan biasanya penggunaan model 

3PL akan menghasilkan data tidak konvergen yang mengakibatkan estimasi 
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item parameter tidak terselesaikan oleh software dan menjadi kurang akurat 

hasilnya. 

3. Diharapkan penelitian dengan topik sama dapat menguji dengan teknik 

analisis item fit yang berbeda seperti chi-square ( 𝜒2 dan  𝑆 −  𝜒2) dimana 

akan memberikan gambaran perbedaan tiap-tiap item fit, kelebihan dan 

kekurangan masing-masing item fit, sehingga dapat memilih analisis item fit 

yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan kecocokan data. 

4. Simulasi tidak hanya disarankan pada bidang psikometrika namun juga pada 

bidang keilmuan lain yang membutuhkan pemecahan masalah di lapangan 

namun datanya sangat sulit untuk diperoleh. 
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